
 

 
 

EZ TÖRTÉNT AZ ÚTILAPUBAN! 
Éves beszámoló 2019 

 
 

2019 egy különleges évnek bizonyult az Útilapuban több szempontból is. Minden évet            
közgyűléssel kezdünk, ahol az elnökséget (board) megválasztja a szervezet tagsága és az            
új board az elnökkel és elnökhelyettessel stratégiai találkozóval tervezi meg az előttük álló             
évet.  
A lelkes elnökségi tagoknak volt mivel foglalkozniuk az év során, 2019 bővelkedett izgalmas             
mozzanatokban. A szervezet nemzetközi ernyőszervezete, az SCI megkezdte 100 éves          
ünnepi programsorozatát és az Útilapu Nemzetközi Építőtábor Hálózat is idén ünnepelte 25.            
születésnapját.  
Több állandó és új programot is szerveztünk a jubileum köré. Csak hogy néhányat említsek:              
csapatépítő, túrázás, alumni találkozó, születésnapi buli és a Sziget Fesztiválon való           
megjelenésünknek is szerves részét képezte az eddigi tevékenységünkre való emlékezés.          
(ide légyszi szúrd be a szülinapi csoportképet) 
Évvégén pedig szépen lassan lejártak elnökségünk mandátumai. Először Takács Panka,          
elnököt váltotta Meggyesfalvi Boglárka, majd röviddel ezután Mészáros Grétát váltotta          
Tomcsik Dóri önkéntesünk. 
 
 

 



Hazai táborok 
 

A 2019. évi táborszezon előkészítését már az előző év őszén megkezdtük annak            
érdekében, hogy minél jobban sikerüljön az új táborszezon. A csapat régi és új önkéntesek              
lelkes munkájával vetette bele magát a szervezésbe. 

Az év elején, tavasszal rögtön egy hangulatos szezonnyitó eseménnyel kezdtünk, ahol a            
kimenő önkéntesekért felelős munkacsoporttal együtt tartottunk előadást az érdeklődőknek a          
szervezet működéséről és a külföldi, illetve itthoni táborlehetőségekről. A táborszervező          
munkacsoport részéről ez az esemény a hivatalos táborvezető toborzó esemény volt, amely            
elindította az önkéntesek keresését a magyarországi táborok vezetésére. 

Ebben az évben 5 tábort szerveztünk, ezek között köszönthettünk új partnereket is, de             
örömmel folytattuk együttműködésünket régi partnereinkkel is. 

  

A táborok: 

● Diósjenő, július 5-14.: a diósjenői Borókaházban megvalósult táborunk fő célja egy           
közösségi tér megvalósítása volt, leginkább a helyi gyerekek részére. A tábor alatt a             
közösségi házként is funkcionáló Borókaház körül folytak a munkák, továbbá az           
önkéntesek részt vettek a helyi gyermekeknek szervezett táborban is, ahol a           
gyerekekkel együtt játszhattak, tanulhattak különböző foglalkozásokon. 

● Smaragdfalva, július 15-28.: Az Eger közelében található ökofarmon kertészeti         
munkákat végeztek önkénteseink, illetve a farmon élő állatokról is gondoskodtak.          
Emellett sokat tanulhatott a csapat az ökogazdálkodásról, illetve a gazdaság és a            
természet közötti harmonikus viszony megteremtéséről. 

● Diósjenő, július 19-28.: a diósjenői Borókaházban megvalósult tábor második         
turnusában tovább folytatódtak a közösségi tér körüli munkálatok, illetve a          
gyerekeknek is tartottak foglalkozásokat a nemzetközi önkéntesek. 

● Kecskemét, július 21-augusztus 3.: az Élj Tudatosan Egyesülettel együttműködésben         
megvalósított tábor keretében az önkéntesek az adománybolt mindennapi        
munkájában segédkeztek, illetve a tiszadobi családi sportnap megszervezésében és         
lebonyolításában vettek aktívan részt. 

● Ágasegyháza, július 27-augusztus 10.: Ágasegyházán idén a helyi gyerekeknek         
tartottak sport-nyelvi és egyéb játékos foglalkozásokat az önkéntesek. A szervezettel          
régi és gyümölcsöző kapcsolatot ápolunk, így mindig örömmel tölt el bennünket           
egy-egy tábor sikeres lebonyolítása. 

  

A táborszezont értékeléssel zártuk ősz elején. Meghallgattuk táborvezetőink        
élménybeszámolóját és lezártuk a 2019-es táborszezont. Nem sokkal ezután meg is kezdtük            
a felkészülést az újabb évre. 

  

 
 



Külföldi önkéntes táborok 
 
A 2019-es évet sikeresnek tekintjük, ami a nemzetközi önkéntestáborokat és a magyar            
önkéntesek küldését illeti.  

Nem döntöttünk rekordot a magyar önkénteseket illetően akik külföldön próbáltak szerencsét           
nemzetközi önkéntes táborokban, de így is 28 önkéntes vett részt az Útilapu            
közreműködésével külföldi táborban. Belőlük többen már sokadik táborukba jutottak el az           
Útilapuval amire szintén büszkék vagyunk.  

Ketten vették a bátorságot Európán kívülre utazni, Japánba illetve Indonéziába ment           
táborozni két önkéntesünk. A többiek, mind európai úticélt választottak úgy mint: Portugália,            
Spanyolország, Németország, Egyesült Királyság, Olaszország, Oroszország, Csehország,       
Finnország, Belgium valamint Izland.  

A nyári táborozóink közül, nagy örömünkre többen csatlakoztak szeptembertől az Útilapu           
csapatához, akik közül egyikük azóta koordinálja az önkéntesek jelentkezését nagy          
sikerekkel. Ez igazi minta példája annak, hogy egy önkéntes élmény milyen nagy hatással             
lehet azokra, akik részt vesznek a nemzetközi önkéntes táborokban. 

Nyáron a Sziget fesztiválon sikerült a korábbi éveknél több emberrel beszélgetnünk a            
nemzetközi önkéntestáborokról, számos fesztiválozó érdeklődött konkrétan táborok és        
nemzetközi önkéntes lehetőségek iránt. 

Ősszel pedig egy élménybeszámolós estét is szerveztünk a táboros élményekről, amire 3            
önkéntesünk is remek prezentációval készült, afrikai és ázsiai kalandokról, valamint egy           
írországi táborokról. 

 
EVS/LTV 
 
Az Útilapu küldő és fogadó szervezetként vesz részt az ESC (European Solidarity Corps,             
vagyis Európai Önkéntes Szolgálat) programban, illetve önkéntesek küldő szervezete         
ernyőszervezetünk, az SCI LTV (Long-term Volunteering) projektjeire világszerte. A 2018-es          
évben a régi EVS program kikerült az Erasmus+ alól és Európai Szolidaritási Testület néven              
működik tovább, bővült önkéntesség típusokkal, és már például csoportos önkéntességben          
vagy szolidaritási projektben is részt lehet venni ennek keretében. 

Az ESC önkéntes program célja továbbra is a 17-30 év közötti fiatalok önkéntes társadalmi              
tevékenységekben való részvételének támogatása főként Európában, ám akár azon kívül is.           
Ezen önkéntes szolgálatok ideje alatt a résztvevőknek lehetősége nyílik egy másik ország            
és kultúra megismerésére, személyiségük fejlesztésére, és mindezek mellett egy intenzív          
tanulási folyamatnak is a részesei lehetnek, miközben hasznos tagjává válnak az adott            
közösségnek önkéntes munkájukkal.  

2019-ben küldő szervezetként 16 ESC önkéntest segítettünk projektet találni és támogattuk           
őket a projekt időtartama alatt. Ők többek között Németországban, Svájcban,          
Franciaországban, Görögországban, Csehországban, Skóciában, Bulgáriában vagy      
Svédországban találtak maguknak megfelelő projektet. 13-an hosszú távú önkéntes         
programban vesznek részt, sokan 2019 végén kezdték a szolgálatot, így majd csak 2020             



második felében térnek haza. Hárman vettek részt rövid önkéntességen, mindannyian 1           
hónapot töltöttek a svédországi Hästekasen Farmon, mellyel évek óta tartó partnerségünk           
sok önkéntesnek nyújtott már életre szóló élményeket.  

A hosszú távú programokon részt vevő önkéntesek többségében elégedettek a fogadó           
szervezeteikkel, akikkel reményeink szerint hosszabb távú együttműködést is ki tudunk          
alakítani. Jelenleg partnerükként pályáztunk a következő hosszú távú projektekre. 

Az LTV projekteken korhatár nélkül vehetnek részt az önkéntesek a világ szinte bármely             
pontján. 2019-ben LTV projektre egy önkéntesünk tervezte részvételét Sri Lankán, ami az            
ott kialakult helyzetre való tekintettel később, 2020 elején került megvalósításra. A következő            
évben szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni erre az önkéntes lehetőségre is, hogy minél            
többen ismerhessék meg és vegyenek részt rajta. 

ESC fogadó szervezetként félévente rotálódóan köszöntjük új önkénteseinket, akik az Open           
Doors munkacsoportunk munkájában vesznek első sorban részt. 

Önkéntesünk, Enikő rövid beszámolója arról, hogy milyen feladatai vannak lengyelországi          
önkéntessége során: 

Most már elkezdődtek az általam tartott workshopok is a könyvtárban. A főnököm nagyon             
segítőkész és próbál minél több tevékenységbe bevonni. Akad egy kis nyelvi akadály (…) de              
így is lehetőséget ad az ötleteim megvalósítására. Jelenleg két workshopot csinálok           
gyerekeknek: egy kézműves foglalkozást és egy angol workshopot. A kézműves          
foglalkozásból havonta egyet tartok (eddig csináltunk a gyerekekkel gesztenye figurákat és           
dobozból madáretetőt); az angol workshopot ma kezdtem el és témája az állatok voltak             
(készítettünk egy oroszlánt papírból). A workshopokon kívül lesz még két előadásom           
általános iskolában (az egyik témája a magyar ünnepek, a másiké pedig a karácsony),             
valamint Decemberben egy óvodában segíthetek egy karácsonyi foglalkozás        
lebonyolításában. 
A könyvtárban, ahol önkéntes vagyok, működik senior klub. Számukra az olasz önkéntes            
társam tart olasz és angol órákat, de valószínűleg a nagy érdeklődésre való tekintettel én is               
fogok tartani angol beszélgetést seniorok számára. Ezeken kívül koncerteket és kézműves           
foglalkozásokat is szervez számukra a könyvtár, amiken az olasz önkéntes társammal mi is             
részt vehetünk. 
 



Ifjúsági cserék és tréningek 
 
2019-ben az Útilapu 18 Erasmus+ által finanszírozott projektben volt partnerszervezet,          
aminek köszönhetően 44 tagunk vett részt 18 külföldi programon, 9 különböző országban.  
 

2019. február 12-17. Albánia 
 

● Gendered Realities képzés 
 

2019. március 10-17. Olaszország 
 

● A daily plate of peace and non-violence:  
Sharing our food szeminárium  

 
2019. április 8-12. Franciaország 

 
● Peace Messengers study session ifjúsági csere 

 

 
 

2019. június 1-7. Ausztria 
 

● Peace on the Streets képzés 
Résztvevői beszámoló: 
“A Peace on the Streets tréning a Service Civil International (SCI) osztrák szervezete             
által került megrendezésre Bécsben, ahol egy héten keresztül a különböző békés           
kampányolási technikákat sajátítottuk el, majd pedig megszerveztük a saját         
demonstrációnkat is az Ausztriában a mai napig kötelező katonasági szolgálat ellen.           
A projekt az elejétől kezdve a végéig nagyon intenzív és produktív volt, rengeteg             
elméleti és gyakorlati tudást adtak át a trénerek, akiknek a munkáját hihetetlenül            
inspirálónak és professzionálisnak éreztem. Úgy gondolom, hogy sokat tanultam a          



témáról és megtapasztaltam egy hihetetlenül jól működő csapatdinamikát is. Biztos          
vagyok benne, hogy a Bécsben töltött egy hét alatt ért hatások még sokáig jelen              
lesznek a mindennapjaimban és motiválni fognak, hogy tovább bővítsem a tudásom           
mind a témával, mind pedig több más társadalmi kérdéssel kapcsolatban. Nagyon           
felemelő érzés volt fotósként részt venni a saját csapatunk által végrehajtott           
demonstráción és meggyőzödtem arról is, hogy a hasonló megmozdulások valójában          
megszervezhetők.” 
 

 
 

2019. június 15-24. Olaszország 
 

● Cooking for inclusion ifjúsági csere  
 

 
2019. június 25 - július 4. Franciaország 

 
● Not a single story képzés  

Résztvevői beszámoló: 
“A Not a Single Story képzésen különböző elméleti és gyakorlati megközelítések           
keretében jártuk körbe az identitás és a radikalizáció bonyolult kérdéseit. A tréning            
lehetővé tette, hogy ne csak megértsük, de át is érezzük a képzés címében is              
szereplő üzenetet: minden történet más és minden történetet meg kell ismernünk           
ahhoz, hogy megérthessük és érdemben reagálhassunk a jelenkor kihívásaira.” 
 

 
 
 
 
 



2019. július 2-9. Portugália 
 

● Safe Port ifjúsági csere  
Résztvevői beszámoló: 
"A Safe Port ifjúsági csere témája a menekültek integrációja volt, mely Fundãoban,            
egy portugál kisvárosban került megrendezésre. Az érdekes feladatok és         
beszélgetések során megismerkedhettünk más országok helyzetével. A programon        
olaszok, szlovének, görögök, portugálok és magyarok vettek részt. Az előadások          
mellett mindig jutott időnk játékos feladatokra is, nemzetközi estekre, ahol jobban           
megismerkedhettünk a többi ország résztvevőivel." 
 

 
 

 
 
 



2019. július 22-27 Belgium 
 

● ABCD: ART FOR BALANCED AND CULTURAL DIVERSITY ifjúsági csere  

 
 

2019. július 12-22 Svédország 
 

● EduLARP - Fantasy and adventure in Swedish nature ifjúsági csere  
 

 
 
 



 
 

 
Résztvevői beszámoló: 
“A svédországi EDU LARP ifjúsági csere során annyi élménnyel gazdagodtunk, hogy alig            
tudjuk elhinni, hogy mindössze két hetet töltöttünk a Hastekasen farmon. Hastekasen egy            
rendkívüli hely, ahol igazán közel tudtunk kerülni a természethez, és megtapasztalhattunk           
egy sokkal környezetbarátabb életvitelt, mint amihez itthon, a városban hozzászoktunk.          
Rengeteg tanulsággal szolgált számunkra az ott töltött idő, ahogy maga a LARP (élő             
szerepjáték) is, amelyet a magyar csapatból mindannyian most először próbáltunk ki, és            
nagyon élveztünk. A LARP-ot hasznos workshopok előzték meg, amelyek során          
tanulhattunk többek között a karakterépítésről, az elsősegélynyújtásról, a minket körülvevő          
növényekről. Mindeközben nagyon sok jó embert ismertünk meg Európa különböző          
országaiból, akikhez a rövid együtt töltött idő ellenére igazán közel kerültünk. Számtalan            
feledhetetlen emlékkel tértünk haza, beleértve a mesebeli erdőben tett sétákat, a hideg            
tengerben való megmártózásokat, a közös naplementenézéseket, és még annyi minden          
mást, hogy felidézni is lehetetlen volna mindent.” 

 
2019. szeptember 24-29. Ausztria 

 
● A daily plate of peace and non-violence: Evaluation Seminar szeminárium  

 
 
 



2019. október 4-10. Spanyolország 
 

● Inclusive Solidarity: ESC as a tool for social inclusion for youth with fewer             
opportunities képzés 

 
 

2019. október 12-18. Spanyolország 
 

● What can I do? Tools for interventions in situations of discrimination and how             
to promote Solidarity in Youth Projects képzés  
 

 



 
Résztvevői beszámoló: 
“Szerintem nekem eddig ez volt a legjobb élményem, baromi figyelmes és érdeklődő volt a              
csoport is, meg a téma is nagyon érdekes volt. Meg irtó jók a facilitátorok.” 

 
2019. november 11-17. Bulgária 

 
● Volunteering from A to Z: Volunteer Management Training képzés  

 
2019. november 19-24. Olaszország 

 
● Gendered Realities: International Campaigning Training képzés 

 
2019. november 24-30. Ausztria 

 
● Fa-silly-tators! Exploring humour in non-formal Education and youth projects         

képzés 
 

2019. december 9-15 Németország 
 

● Project Cafe Inspiration and Caffeine képzés 
 

2019. december 13-16 Olaszország 
 

● Chapter Prep Meeting képzés  
 

 
 
Open Doors 
 
Fontosabb mérföldkövek: 
Január 

- 6 éves lett az Open Doors munkacsoport 
- 6 eseményünk volt, ebből 2 a Mirával 

 
Február 

- 10 programunk volt, ebből 6 közösen a Mirával összesen 256 résztvevő bevonásával  
- Legnagyobb látogatottságú programunk az Amazigh interkulturális est volt, 56 

résztvevővel, Fatima előadásával, illetve népszerű volt a GAIAval és a Mirával közös 
Environmental program nyitóprogramja is 47 fő részvételével 

 
Március 

- 14 eseményünk volt, ebből 9 közösen a Mirával összesen 266 résztvevő 
bevonásával 



- Legnépszerűbb programok az Iráni interkulturális est (50 résztvevő) illetve az 
Environmental program (34 résztvevő) 

- Kapcsolatot építettünk a Sofar Sounds Budapesttel, akikkel később is 
együttműködtünk a koncertek szervezésében 

 
 
Április 

- Megérkezett újabb EVS önkéntesünk, Mercé (SCI Catalunya), korábbi EVS 
önkéntesünk, Kaska pedig további 2 hónapot maradt, ezalatt segített Mercének a 
beilleszkedésében 

- 9 programunk volt a Miradoorban 105 ember bevonásával 
- 1 külső program közösen a Mirával az Élesztő házban, ahol 143000 Ft adományt 

gyűjtöttünk egy közösségépítő kirándulásra 
 

Május 
- 1 éves a Miradoor - szülinapi bulit tartottunk, ahol felújítottunk több dolgot a 

Miradoorban, felfújtuk a falra a “Házirendet” és az utcafrontra feltettük a “cégért” 
- 15 programunk volt, 9 közösen a Mirával,  kb. 165 résztvevővel 

 
Június 

- CSapatépítő hétvégét tartottunk a Kőhegyen 
- 12 program, 177 résztvevővel, 8 közösen a Mirával 
- A Ramadan kapcsán tartottunk egy Community Iftar és egy közös Eid eseményt 
- Karolina Sládková megkezdi 3 hónapos (később 12 hónapossá váló) gyakornokságát 

munkacsoportunkban, feladata főleg az Open Doors honlapjának elkészítése 
 

Július 
- APV a Youth Exchange előtt 
- 4 esemény 72 fővel, 1 közösen a Mirával 

 
Augusztus 

- Megrendeztük ME to WE - Designing Community ifjúsági cserénket 20 résztvevővel 
és 3 partnerszervezet bevonásával (SCI Italy, SCI Catalunya, CVS Bulgaria), 
nyilvános esemény Zebegényben 

- Részt vettünk a Sziget Fesztiválon mi is, az EVS önkéntesek több napon is részt 
vettek 

 
Szeptember 

- Megérkezett Vincent (SCI France) 
- Kb 5 esemény 
- Kirándulást és workshopot szerveztünk a Zebegényi Sárkányfesztiválon 
- Második alkalommal szerveztük meg a Bokréta Fesztivált (Szeptember 24-27), 

amelyen volt egy külső esemény a Grundkertben, az Environmental csoport 
szervezésében 

- Elindult Mercé és Vincent szervezésében a dokumentumfilm klub 
Október 



- 4 esemény 44 ember részvételével, 2 közösen a Mirával 
 
November  

- Útilapu 25. Szülinapi bulija a Miradoorban 
- 8 esemény, 93 résztvevő, 4 közösen a Mirával 
-  

December 
- 8 esemény, mind közösen a Mirával 
- Első alkalommal került megrendezésre a Fairy telling workshop Ramon Martensen 

vezetésével 
- Megkaptuk a Ferencvárosi önkormányzat elismerő oklevelét a Kerület Napján 
- Interkulturális évzáró partit tartottunk közösen a Mirával és az Útilapuval 
- Közösségépítő korcsolyázás a fóti fiatalokkal 

 
Fontosabb megnyert projektjeink: 

- 3 Erasmus+ pályázat - 2 EVS/ESC és 1 Youth exchange 
- + 1 leadott Solidarity project, ami 2020-ban nyert (Cultivadoor) 

 
Ilyen programjaink voltak: 
Összesen kb. 95 eseményünk volt a Miradoorban 

13 interkulturális est  
12 language tandem  
10 közösségi buli  
14 board game night  
11 kreatív workshop  
8 environmental program 
15 koncert és jam 
12 Movie club 

 
Gender equality munkacsoport 
 
Gender Equality filmklub 

A 2018-ban induló filmklubok alkalmával olyan témákról szeretnénk diskurzust indítani,          

amelyek a feminizmushoz, nemek társadalmi egyenlőségéhez, LMBT emberek életéhez         

kapcsolódnak. A vetítéseket 1 órás moderált beszélgetés vagy előadás követi egy meghívott            

szakértő vendég vezetésével. 

 

2019. március 21. – Közkincs Könyvtár 

A filmklubban márciusban Craige Gillespie amerikai rendező Én, Tonya című filmjét           

vetítettük, az eseménynek a Közkincs Könyvtár, feminista közösségi tere adott helyet. A film             

után beszélgettünk a Nemzetközi Nőnap eredeti céljairól és napjainkban zajló keretezéséről,           



családon belüli nők és gyerekek elleni erőszakról, a nők helyzetéről és megítéléséről a sport              

világában, valamint a nők közötti rivalizálásról. 

Az eseményre Facebookon több, mint 150 ember jelzett vissza és sikerült megtölteni a             

könyvtár vetítésre használt termét. 

 

2019. április 25. – Szimpla Kávézó 

 

 

A filmklub áprilisi alkalmán a Rayka Zehtabchi által rendezett, 2019-ben Oscar díjat nyert             

Period. End of Sentence című dokumentumfilmet vetítettük, ami a menstruációs szegénység           

témájával foglalkozik. A vetítés után vendégünk volt Cserháti-Herold Janka,         

termékenységtudat oktató, a hormonmentes.hu alapítója. 

Az eseményre ez alkalommal több, mint 300 ember jelzett vissza és rengetegen eljöttek,             

nagyon izgalmas és tartalmas beszélgetés alakult ki a szegénység nőket érintő speciális            

hatásairól, szexuális nevelésről, környezettudatos menstruációs termékekről. 

 

Az esemény különlegessége volt, hogy a vetítésen egészségügyi betéteket és tamponokat           

gyűjtöttünk a Város Mindenkié Csoport számára, akik az adományokat rászoruló hajléktalan           

nőknek juttatták el.  

 



 

Workshop és közösségi programok 

 

2019. május 25. MiraDoor 

 

Hova tovább? Honnan indul a férfi és hova juthat a nő? 

Mi a nők feladata a mai Magyarországon? Mit vár el a társadalom? Milyen nemi alapú               

társadalmi elvárásokkal és előítéletekkel szembesülünk a mindennapjaink során? A felsorolt          

kérdésekkel foglalkozó interaktív workshop napot szerveztünk az SCI Gendered Realities          

nevű nemzetközi projektjének keretében.  

 

Az alkalom remek lehetőséget biztosított arra, hogy különböző művészeti eszközök és egy            

meghívott előadó, Antoni Rita nőjogi aktivista segítésével körbejárjuk a nemek társadalmi           

egyenlőségének problémáját. A workshop elsődleges célja az volt, hogy a résztvevők           

reflektálni tudjanak a saját és a többi résztvevő vélekedésére, és ezáltal közösen tovább             

tudjunk gondolkodni arról, hogy mit is tehetünk mindennapi életük során az           

egyenlőtlenségek megszüntetése érdekében. 

 

2019.augusztus, Sziget Fesztivál 

 

Civil Sziget, Útilapu sátor  

A 2019-es Sziget Fesztiválra szervezett civil programunkon a SCI Nemzeti 

Irodájának és a SCI Gendered Realities projektjének támogatásával szintén előtérbe 

került a társadalmi nemek és egyenlőség kérdése. Interaktív játékokkal és az SCI 

Gender Blenders munkacsoportjának új 



kiadványának bemutatásával hívtuk beszélgetésre és reflexióra a fesztivál látogatóit. 

 

 

 

 

SZIGET 2019 
 

Az eddigi évekhez képest az idei jelenlétünket jóval sikeresebbnek éreztük. Az igazi fővonalat                         

az idén újonnan alakult   "Gender Equality" munkacsoportunk vette át. Az általuk készített                         

"Gender Quiz" nagyon népszerű volt, mely a gender témával kapcsolatos  általános műveltségre,                       

fogalmak tisztázására (pl transgender, cisgender stb.) valamint a nemi egyenlőség történelmi                     

fejlődésére és jelenkori helyzetére fókuszált. Idei meglepetésünk a  Szigetelők részére a                     

kitűző készítés lehetősége volt, melyért cserébe pl egy "Gender Quiz" kérdés megválaszolása                       

volt a kérés. Ezzel könnyen be lehetett vonni őket a témába sok esetben pedig kifejezetten                             

érdeklődést kiváltani a téma iránt. A kitűző készítéshez néhány pecsét sablonnal készülünk,                       

melyek a tavalyi nagy sikerű "peace is sexy" feliratú tetkóink szimbólumait használta fel. Ezek a                             

nemi és a béke jel kombinációjából született; lány-lány, fiú-fiú, fiú-lány verziójú szimbólumok,                       

valamint a "peace is colourful"  színes tartalommal rendelkező pecséttel, melyek mindegyike a                       

nemek közti béke mellett áll ki. Természetesen egyedi rajzból, vagy újságból kivágott képből                         

stb. is lehetett a szigetelőknek saját Sziget kitűzőjüket elkészíteni. Mindemellett a peace és                         

love témára fókuszálva több apróbb dologgal is készülünk, úgy mint a "love box", ahol üzenetet                             



lehetett hagyni barátoknak,szerelmeknek, vagy név nélkül akárkinek vagy éppen húzni egyet                     

üzenetet bárkinek. A "show me your love" falunkon egy sziluett rajzon volt lehetőség  kifejezni                           

rajzzal, írással kinek mit is jelent a "love" fogalma. A Gaia munkacsoportunk tervei az eredetitől                             

(anyagi okok miatt eltért), így a Szigeten való megjelenésünk és programjaink                     

környezettudatosabbá tételében vettek részt, az által, hogy ( a kitűző alapot kivéve) minden                         

kellékünk újrahasznosított "termék" volt, a "love box"-tól kezdve, mely tejesdobozokból valósult                     

meg,  a kitűzőhöz használt papírig, újság papírig stb. Ezzel is a hulladék újrahasznosítás                         

fontosságára hívva fel a figyelmet. 

Idén is úgy értékeljük, hogy szervezetünk önkéntesei aktívan és felelősséggel vezényelték                     

programjainkat. A szigetelők bevonása, ami leginkább a  kitűző készítésnek volt köszönhető                     

pedig jóval sikeresebb volt mint előző éveinkben. 

 

 

 

Ami minden évben talán a  legnehezebb, a Szigetlakók megszólítása és bevonása a programba.                         

Amit eddig tapasztaltunk, hogy az interaktivitás, a rövid és lényegre törő tevékenységek                       

valamint valamiféle ajándék-szuvenír osztása (mint pl kitűző) az ami igazán odavonzza az                       

embereket a civil sátorhoz. Ha pedig már odajöttek, akkor könnyebb őket a programokba,                         

témába bevonni. 

 

 

 

Mi az amiért érdemes megjelenni a fesztiválon, mi a Sziget sajátossága? 

 

Sziget sajátossága, hogy egy egészen egyedi környezetben tudunk bemutatkozni, és olyan                     

embereket megszólítani, akik átlagos életükben nem találkoznak a civil szférával de a fesztiválon                         

a  "véletlen belebotlásnak" köszönhetően megismerkedhetnek a civil szerveztek fogalmával és                   

munkájával. Interaktívan tudunk üzenetet közvetíteni vagy kiállni társadalmi értékek mellett,                   

mely más és izgalmasabb formában valósul meg mint a szervezet hétköznapi tevékenységei által.                         

Saját önkénteseink és szervezetünk számára pedig nagyon jó lehetőség más civil szervezetekkel                       

megismerkedni és új kapcsolatokra szert tenni.   

Továbbá a Sziget mindig jó lehetőség saját szerveztünk bemutatkozására, az elmúlt években                       

többen is a fesztiválon való találkozás után döntöttek úgy hogy  nemzetközi önkéntestáborba                       

jelentkezzenek. 

 

Mi az, amin a szervezőknek változtatni kéne jövőre? 

 

Mi meg voltunk elégedve mindennel, infrastruktúra, kommunikáció, pályázási feltételek és                   

felület, fesztivál sátor, helyszín stb. Ami a tavalyihoz hasonlóan idén is nagyon jó volt, az a civil                                 

area éjszakai lezárása valamint a civil kemping létrehozása, amit ezúton is köszönünk! 

Mi jövőre is szívesen részt vennénk a Civil Szigeten. 

 
 



 

Munkacsoportunk tagjai az év során több nemzetközi projektben is résztvevők 

voltak: februárban a Gendered Realities alapozó képzésén Albániában, áprilisban a 

Peace Messengers munkacsoport társadalmi nemek és nemek közötti egyenlőség 

kérdését központba helyező képzésén Franciaországban, novemberében pedig 

Rómában voltak ismét a Gendered Realities keretében, ahol önkénteseink több SCI 

tagszervezet önkénteseivel együtt a nemzetközi kampányolásról tanulhattak. 

 

 
 
GAIA munkacsoport 
 
A Gaia munkacsoport a MiraDoorban működő szervezetekkel együtt (Artemisszió, Útilapu és           
azon belül is az Open Doors) 2019-ben elindította kísérleti jelleggel az Environmental            
Awareness programsorozatot. A programsorozat célja a klímaváltozásra való        
figyelemfelhívás, a környezet védelmének fontosságának hangsúlyozása és az alternatív         
lehetősége bemutatása. havonta egyszer (a nyári szünidőt kivéve) programokat         
szerveztünk, melyeket különböző témákra fűztünk fel, mint a klímaváltozás és a           
környezettudatos életmód. 

Eseményeink:  

● December DIY Bird Feeder  
https://www.facebook.com/events/475362420001220/ A téli madáretetésre    
felkészülve egy karácsony előtti, kellemes, jó hangulatú workshopot tartottunk, ahol          
különböző „hulladékokból” madáretetőket készítettünk a résztvevőkkel és       
átbeszéltük a téli madáretetés „szabályait”.  

● November DIY Carpet Workshop  
https://www.facebook.com/events/598447610692181/ A programon ruhavásárlási     

szokásainkra, és a megváltozott divatipar miatti hatalmas többlethulladékra hívtuk         
fel a figyelmet, és bemutattunk egy lehetséges alternatív felhasználási módot. A           
résztvevők megtanulhatták, hogyan lehet használt, már nem hordható felsőkből         
szőnyeget készíteni, ami szép dísze lehet egy lakásnak, használható egy piknik           
során, és még kényelmes is.  

● Október Grazing the Amazon 
https://www.facebook.com/events/739984823131674/ Az Amazonas esőerdő    
tüzeivel, az erdő szándékos felgyújtásával, és annak mértékére hívtuk fel a figyelmet            
a 2018-as Grazing the Amazon dokumentumfilm levetítésével, és egy kerekasztal          
beszélgetéssel. Szerencsére lehetőségünk nyílt arra, hogy két fantasztikus brazil         
kutatót is megszólaltassunk online. João Lanna és Amanda Cordeiro részt vett a            
filmvetítés utáni beszélgetésben, elmondták a tapasztalataikat, és válaszoltak a         
kérdésekre. A kutatók, és a dokumentumfilm is rávilágított arra, hogy a           
nagymennyiségű, de olcsó szarvasmarha iránti kereslet hogyan alakította a brazil          
mezőgazgdaságot. Nem csak a környezetvédők, de a brazil mezőgazdászok         
nézőpontját is megismerhették a résztvevők.  

https://www.facebook.com/events/475362420001220/
https://www.facebook.com/events/598447610692181/
https://www.facebook.com/events/739984823131674/


● Szeptember Urban community garden 
https://www.facebook.com/events/1407103629453608/  
A nyári pihnés utáni első eseményen lehetőségünk volt a Grundkert közösségi kertet            
bemutatni a résztvevőknek. Kling Ferenc és Mark Richards mesélt a budapesti           
közösségi kertekről, a mozgalomról és a lehetőségekről. Egy kellemes piknikkel és           
gyerekprogramokkal tarkított, vén asszonyok nyarát lezáró, laza összejövetelt        
tartottunk.  

● Június Beautiful You, Happy Earth! DIY cosmetic workshop  
https://www.facebook.com/events/364622540824617/  
Nyár előtti utolsó programként a Happier Earth csapatát felkértük, hogy tartsanak           
egy házi kozmetikum készítő workshopot. Az eseményen bemutatták, hogy         
természetese alapanyagokból, házilag, költséghatékonyan hogyan lehet      
kozmetikumokat gyártani. Nem csak a hulladékot csökkentve ezzel, és a          
pénztárcánkat is megkímélve.  

● Május Eartworm composting 
https://www.facebook.com/events/2385397225031024/  
A Gaiga munkacsoport rendszeres, évenként legalább egyszer előforduló        
eseményét a Kisdiófa utcai közösségi kertben volt alkalmunk megtartani. A          
workshopon két fordulóban Mark Richards közreműködésével bemutattuk a        
közösségi kertet, és a mozgalmat. Emellett minden résztvevőnek lehetősége nyílt          
elkészítenie a saját gilisztakomposztálóját, megtudhatta hogyan kell etetnie a         
gilisztákat, és miért fantasztikus lehetőség mindenki számára az otthoni         
komposztálás.  

● Április Bikes vs. Cars 
https://www.facebook.com/events/2286232028367073/  
A Magyar Kerékpárosklubbal együttműködve tartottunk egy dokumentumfilm       
vetítéssel egybekötött beszélgetést a városi kerékpározásról. A dokumentumfilm        
különböző nagyvárosok jó illetve rossz taktikáit, és a városokban élő aktivisták           
ténykedését mutatja be. A Kerékpárosklubtól Halász Áron csatlakozott a         
beszélgetéshez, aki az I Bike Budapest éves felvonulására is felhívta a figyelmet. Az             
eseményen aktívan kerékpározók és bringázni vágyók is részt vettek. Fontos volt           
számunkra, hogy a környezettudatos életmód részeként az alternatív közlekedési         
módokat, lehetőségeket is bemutassuk.  

● Március Recycling Reusing Replacing. 
https://www.facebook.com/events/327912428083028/  
Az eseményen az 5R szemléletet (Refuse - Reduce - Reuse - Recycle -             
Restore/Rot) mutattuk be a március 18-i globális újrahasznosítási nap         
programokhoz castlakozva. Első körben bemutattuk a hulladék újrahasznosítás        
folyamatait, és lehetőségeit Budapesten. Külföldi résztvevőink külön örültek, hogy         
végre megérthették, a társasházakban melyik kukába mit kell rakni. Ezután az           
újrafelhasználás és a helyettesítés jegyében bemutattuk, hogy az        
egyszerhasználatos eszközöknek milyen környezettudatos helyettesítő termékei      
vannak, és ezeket a városban hol lehet kapni. A végén pedig minden résztvevő             
ízelítőt kaphatott arról, hogy hogyan is kell papírt készíteni otthon, a szelektíven            
gyűjtött papírhulladékból.  

● Február Climate Change 
https://www.facebook.com/events/228588298091058/  

https://www.facebook.com/events/1407103629453608/
https://www.facebook.com/events/364622540824617/
https://www.facebook.com/events/2385397225031024/
https://www.facebook.com/events/2286232028367073/
https://www.facebook.com/events/327912428083028/
https://www.facebook.com/events/228588298091058/


Az első eseményen John Webster: Little yellow boots c. dokumentumfilmjét          
vetítettük le. Tudjuk, hogy sokan nem hisznek a klímaváltozásban, illetve az           
emebriségre gyakorolt hatásában. A dokumentumfilm emberi történeteken       
keresztül, a hétköznapi emberek számára érthető módon mutatja be a          
klímaváltozást. A vetítés után Orbán Ildikó ökológus és a V4SDG szervezet tagjai            
osztották meg gondolataikat, valamint válaszoltak a felmerült kérdésekre.  
 
A kísérleti jelleggel elindított program sikereit látva 2020-ban is folytatjuk a           
programokat. A legnépszerűbbeket megismételjük, mellette pedig mindig újabb        
témákat keresünk.  

 

 


